
 

 

 

 

De ondergetekenden:  

 

Maak Gratis Bezwaar, ten deze Vertegenwoordigd door G. van Gool, verbonden aan Maak Gratis 

Bezwaar, hierna te noemen:  

opdrachtnemer, 

 

en  

 

…………………………………….., woonachtig te ……………………………………………………. 

hierna te noemen: opdrachtgever;  

 

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:  

 

Artikel 1: Onderwerp van de overeenkomst  

Opdrachtnemer controleert voor opdrachtgever de WOZ-waarden. Indien deze WOZ-waarden te 

hoog blijken te zijn zal opdrachtnemer handelingen verrichten deze WOZ-waarden te verlagen. 

Hiervoor machtigt opdrachtgever opdrachtnemer middels machtiging.  

 

Artikel 2: Methode  

Op basis van deze opdracht zal Maak Gratis Bezwaar een WOZ-waarde controle op de objecten 

uitvoeren. Als naar aanleiding van de WOZ-waarde controle door Maak Gratis Bezwaar het bezwaar 

wordt ingeschat als een redelijke kans van slagen zullen de werkzaamheden worden voortgezet.  

 

Artikel 3: Kostenvergoeding (vergoeding wordt betaald door de gemeente)  

Op basis van de WOZ-waarde controle kan een opdracht worden afgewezen. Bij een afwijzing van de 

opdracht is opdrachtgever aan opdrachtnemer niets verschuldigd. Ook bij een afwijzing van het 

bezwaarschrift bent u ons niets verschuldigd (No Cure No Paybeginsel). Als het bezwaar gegrond 

wordt verklaard kent de gemeente een proceskostenvergoeding toe op grond van het wettelijk 

stelsel. Deze vergoeding zal doorgaans op rekening van opdrachtnemer gestort worden.  

 

Artikel 4: Betaling  

De factuur voor de proceskostenvergoeding wordt opgesteld op naam van de belastingplichtige maar 

betaalbaar gesteld door de gemeente. Indien de gemeente deze factuur niet rechtstreeks voldoet 

aan Maak Gratis Bezwaar, maar aan de belastingplichtige dient opdrachtgever na ontvangst hiervan 

dit bedrag in volle omvang betaalbaar te stellen aan Maak Gratis Bezwaar op KNAB bankrekening 

NL73KNAB0255712901 onder vermelding van het objectadres en naam van de belastingplichtige.  

 

Artikel 5: Te overleggen stukken  

Opdrachtgever verstrekt zo spoedig mogelijk na het ondertekenen van deze overeenkomst de voor 

deze opdracht noodzakelijke stukken aan opdrachtnemer: 1: machtiging; 2: overeenkomst;  

 

Artikel 6: Informatie  

Gedurende de looptijd van deze opdracht wordt opdrachtgever op de hoogte gehouden van de 

uitgevoerde handelingen.  



Artikel 7: Akkoord  

Door ondertekening van de machtiging verklaart opdrachtgever zich met de inhoud van de 

overeenkomst volledig akkoord en heeft opdrachtgever kennisgenomen van de algemene 

voorwaarden die op deze overeenkomst van toepassing zijn. Deze kunt u lezen op 

http://www.maakgratisbezwaar.nl/maakgratisbezwaar. 

 

Opdrachtnemer:     Opdrachtgever:  

 

Maak Gratis Bezwaar     

G. van Gool 

Directeur 

Datum:      Datum:  

 

Handtekening     Handtekening 

 


